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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 

رسوله حیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده و �سم هللا الرحمن الر 
أرحم  نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستعمین برحمتك �ا

 .الراحمین
 ي �قاضي القضاة ونحوه."�اب التسمّ : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام المجدد  

ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  -عن النبي  -ي هللا عنهرض-في الصحیح عن أبي هر�رة  إنَّ «قال:  -مَ َصلَّى للااَّ
ه. شاهان شا ، قال سفیان: مثلُ »أخنع اسم عند هللا رجٌل تسمَّى مِلك األمالك، ال مالك إال هللا

 قوله: أخنع، �عني: أوضع. فیه. »أغیظ رجل على هللا یوم القیامة وأخبثه«وفي روا�ة: 
 مسائل: 

  .نهي عن التسمي �ملك األمالكاألولى: ال
 الثانیة: أن ما في معناه مثله �ما قال سفیان. 

 .الثالثة: التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه مع القطع �أن القلب لم �قصد معناه
 ".-سبحانه وتعالى-الرا�عة: التفطن أن هذا إلجالل هللا  

ه له نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسو 
 ،أجمعین، أما �عد

: �اب التسمي �قاضي القضاة ونحوه. التسمي �قاضي -رحمة هللا علیه-فیقول اإلمام المجدد  
في �الم القضاة ونحوه، هذا اللفظ لم یرد في الحدیث، إنما الوارد ملك األمالك، ال مالك إال هللا، و 

ي أو ثل شاهان شاه، وقیس علیه أشیاء تدل على أن المتسمّ سفیان قیاس أو ترجمة �الفارسیة م
والحكم �له هلل،  ،قاضي القضاة �عني الحاكم على الحكام ،ى مع الرضا بهذه األمورالمسمَّ 

فما یدل على  ،، وملك األمالك مثله-جل وعال-فالحكام الذي �حكم علیهم و�حكم بینهم هو هللا 
ع وتفید العموم، والذي وض ،ي القضاة واألمالك �لها جنسیة؛ ألن ال ف-جل وعال-التفرد هذا هلل 

ًما وسیًدا وحاكًما على هؤالء �لهم وهذا ال  ،نفسه على هؤالء أو ُوضع له ورضي �ه �ان مقدَّ
في الصحیح، التسمي �قاضي  ،ال مالك إال هللا، �ما جاء في الحدیث ،-جل وعال-�كون إال هلل 

والذي  ،�ثیر في تار�خ المسلمین من ُسمِّي �قاضي القضاة ومع األسف أنه ُسمِّي �ه ،القضاة
 .إشكال هما فیفرئیس القضاة  :�غلب على الظن المراد �قاضیهم رئیسهم �بیرهم، إذا قیل

في مصر،  ،أما، والكالم على العموم؛ ألن ال جنسیة، فلو حصل التقیید انتفى الجنس، في قطر
البتعاد عن هذه األمور التي تز�د اإلنسان عجًبا إشكال، مع أن ا هفي مذهب، في �ذا، ما فی

وفخًرا وتدخل في نفسه من الر�اء ما ال �ستطاع دفعه أحیاًنا هذا خالف ما ُطلب من المسلم من 
أنا أدر�ت علماء ال یرضى أن �قال له: شیخ، الشیخ فالن ما  .التواضع واالستكانة وهضم النفس
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رجنا �المخالطة؛ ألنه جاءنا من إخواننا الوافدین من یرضى، �قول: أنا فالن، ما یرضون، واستد
المسألة سهلة، مسألة شیخ وما شیخ هذه أمرها هین  تا هذه األمور ومشوا علیها، فصار و استمرؤ 

ال سیما وأن �عض من �حملها نیاتهم  ،عندهم، ثم جاءت هذه الشهادات فزادت الناس عجًبا و�بًرا
دخل فیه عالم من علماء  ا�سوء العمل، وأنا حضرت مجلسً  مدخولة، و�ذا دخلت النیة ساء العمل،

وال �فوقه إال فالن، في  ،األقطار، والذي معه �عرِّف �ه: هذا العالمة فالن، المتخصص في �ذا
معناه؟ مصیبة مصیبة إذا دخل القلب  ماهذا العلم، ماذا قال؟ قال: فالن ال �عرف الحدیث، 

 .والنیة ودخل العجب وحب الظهور
في الفوائد: إذا حدثتك نفسك �اإلخالص، فاعمد إلى حب المدح  -رحمه هللا-ل ابن القیم �قو  

بي والثناء فاذ�حه �سكین علمك أنه ال أحد ینفع مدحه وال �ضر ذمه إال هللا، وجاء �حدیث األعرا
وذّمي شین، قال:  ،: أعطني �ا محمد، فإن مدحي ز�ن-صلى هللا علیه وسلم-الذي قال للنبي 

 نعم ثناء الناس على على العبدفو�ضر ذمه، أما البشر  ،ذاك هللا الذي ینفع مدحه ،»هللاذاك «
 .وله أثر، لكن ال ینبغي أن یلتفت إلیه ،من عبید هللا یدل على أنه له قبول في األرض

هم وال نعرف مثل هذه األلفاظ، و�عض ،المقصود أننا قبل ُسنیَّات قلیلة ال نعرف مثل هذه األمور
ي ما ذي عنده والذألن الشیخ �طلق على ال ؛الشیخ، ما یرضى :لشهادة وتقول له ان حامًال إذا �

ا ئً أو شی اأو برفسیورً  ایتمیز، و�ذا �ان عنده ما هو أرفع من الشهادة صار أستاذً  یر�د أنعنده، 
ل ما �كفیه، �ل هذا مما یدل على أن النیات فیها َدخَ  ،الد�تور :من هذا ما یرضى أن تقول له

م إللقاء محاضرة نفیها َدَخل. حتى وصل األمر بنا أ ا ،شخًصا ُقدِّ فجلس  ،وهذا شيء محزن جد�
م، فإذا �ه محضر ترجمة له فیها نوع تفصیل، ومن تحت المنصة  مننب اج�على المنصة  �قدِّ

م ثم التفت إلیه: سامحك هللا �ا أخي، أنا ال أرضى �مثل هذ م، فقرأها المقدِّ ا المدح! �سلمها للمقدِّ
 نسأل هللا العافیة، 

شیخ،  :�هللا إني أدر�ت مشا�خ علماء ال یرضى أن تقول له ؟�عني إلى أي حد وصل بنا األمر
�عني �الكنیة، ثم استدرجنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، وهذا مما یبعث  ،فالن أو أبو فالن

ا من الصدر األول الذي �قال دعن ،ن األمة في عصورهاإ :الر�اء والعجب والكبر. قد �قول قائل
الشیخ فالن وال اإلمام فالن وال، �أسمائهم،  :ما �قال ،أبو �كر وعمر وعثمان وعلي :فیه

الصحا�ة، �بارهم وصغارهم، والتا�عون �ذلك، لما انتهت القرون المفضلة بدأت األلقاب: تاج 
 ذه األلقاب موجودة، وشیخ، من ألف سنة وهنصیر الدین، موجود، �كثرة وقد�م الدین، علم الدین،

  .اإلسالم
 :...طالب

 إسماعیل الهروي صاحب منازل السائر�ن. ،الهروي 
 :...طالب
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لكن هللا المستعان.  �عني إذا قیل شیخ اإلسالم فإضافة الشیخ إلى  ...؟ قیل في وجهه وفينعم
خبا�اه �لها اإلسالم تدل على أن اإلسالم �له �حذافیره في حوزته، وأن اإلسالم �شف خفا�اه و 

وتداولها  ،عند هذا الشخص، لكن هل یرضى أو ال یرضى؟ أطلقت على شیخ اإلسالم ابن تیمیة
ن الناس، وُألِّف مؤلفات �أن من أطلق شیخ اإلسالم على ابن تیمیة فهو �افر، �عني من المناوئی

 ّلف ابن ناصروذ�ه عن اإلسالم، ثم أ ،لدعوة الشیخ، هو ُسمِّي شیخ اإلسالم لدفاعه عن اإلسالم
الدین الرد الوافر على من زعم على من زعم أن من قال ابن تیمیة شیخ اإلسالم �افر، ورد 

 .-رحمه هللا-برٍد في غا�ة الجودة علیهم ابن ناصر الدین 
هذا الذي �قال له: قاضي القضاة و�رضى أو ملك األمالك وهذا أشد؛ ألن قاضي القضاة  

�عني أمره، �ل طائفة لها رئیس یرجعون إلیه فیما �شكل  ،سهلتحتمل أنه رئیسهم رئیس القضاة 
علیهم، فهو رئیسهم من هذه الحیثیة و�ذا �ان المراد �قاضي القضاة هذا المعنى فاألمر فیه 

 أخف. 
 :...طالب

هذا  و االسم العرفي لهذا،وه ،�هللا یتجاوز فیه، إذا �ان هذا القصد، وهذا المشهور وهو المتداول
 . لأمر سه

 :...طالب
 ما �خالف؟  :سأل األخ وقلت� ألمفي مانع؟  قلنا: إنهنحن 
 :...طالب

 ي قبله واحد سأل قبل.ذال ، إنماال ما هو بذا
 :...طالب

نت و�ال سأل أتستعجل  ،ما سمعت الجواب؟ لكنك تستعجل �ا أ�ا رضوان ،ف الجوابأنت ش
ة، التي تشمل جمیع من في عصر وال في مصر وال في شيء، الكالم على ال الجنسی قال:

 اتصف بهذا الوصف، إي.
في الصحیح، هذا اصطالح عند أهل العلم، إما أن یراد الحدیث الصحیح أو الصحیح المتفق 

عن النبي  -رضي هللا عنه-على صحته �البخاري ومسلم، و�شمل الصحیحین، عن أبي هر�رة 
عند هللا رجٌل تسمَّى مِلك األمالك، ال مالك إال  إنَّ أخنع اسم«قال:  -َصلَّى للااَُّ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -
، أخنع: أوضع وأحقر، عند هللا، �عني إن تعاظم في نفسه، أو تعاظم بین قومه وعشیرته »هللا

في أشرف  -علیه الصالة والسالم-بهذا االسم فهو عند هللا أخنع وأحقر وأذل وأوضع، النبي 
{َوَأنَُّه َلمَّا َقاَم َعْبُد للااَِّ  ]،١[اإلسراء:ِذي َأْسَرى ِ�َعْبِدِه}{ُسْبَحاَن الَّ المواقف ُسمِّي �عبد هللا، 

هذا أشرف األسماء،  -جل وعال-العبود�ة والتذلل والخضوع والخشوع هلل  ]١٩[الجن:َیْدُعوُه}
�عني  »إن أخنع اسم عند هللا رجل تسمى« .في أعز وأشرف المواقف -جل وعال-وسّماه �ه 
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ملك األمالك ال مالك إال  »ملك األمالك، ال مالك إال هللا«ُسمِّي �ه فقِبله،  تسمى سمى نفسه، أو
، بدلیل أن هؤالء الملوك مهما عظم شأنهم، و�ُثر أتباعهم، -جل وعال-هللا، الِملك الحقیقي هلل 

ْلَك ِممَّْن {ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلمُ واتسعت رقاع بلدانهم، في لحظة ینزع الملك منه، 
، وفي بالد األندلس حصل للملوك من الذل ما لم �حصل نظیره في ]٢٦[آل عمران:َتَشاُء}
  .�هللا أعلم، في قصیدة أبي البقاء الرندي وهو یرثي األندلس ،التار�خ

 عبدانوهم والیوم هم في بالد الكفر         هُم ملوٌك في أسرتهم بینا
، الملك اعند من؟ عند النصارى، و�انوا ملو�ً  استخدمون عبیدً في د�ار في بیوت الكفر عبدان، �

ر لخدمة الدین وأهل الدین و�عرف اإلنسان قدر نفسه فیه  ملك الدنیا إذا لم �ستخدم و�سخَّ
فاتحة في ال -جل وعال-ال مالك إال هللا، هللا  .و�تواضع هلل، هذا مآله إلى زوال، مآله إلى الزوال

ِحیمِ  ]٢[الفاتحة: َربِّ اْلَعاَلِمیَن}{اْلَحْمُد هللَِِّ �قول:  ْحَمِن الرَّ  . ]٣[الفاتحة:}{الرَّ
یِن} أن مالك أعم من ملك  ملك، والفرق بینهما }كِ لِ {مَ والقراءة األخرى:  ،]٤[الفاتحة:{َماِلِك َیْوِم الدِّ

، المالك، امطلقً  امن وجه وأخص من وجه، فالمالك �ملك في األمور الخاصة، و�تصرف تصرفً 
الملك في األمور العامة لكن تصرفه في األمور الخاصة ال �ملكها إال �الظلم، �عني هل و 

من داره و�بیعها بدون سبب؟ ال، فهو ملك ال مالك،  ا�ستطیع ملك من الملوك أن �خرج فالنً 
  والمالك یتصرف فیما تحت یده، ولیس �ملك، فلما ثبتت القراءتان ثبت له الوصفان، مالك وملك.

 ..:.طالب
لملك اال �ملكها إال هللا، ما �جوز، ال �ملكها إال هللا، ال مالك إال هللا، والحصر هنا یراد �ه 

الحقیقي، الذي �كون له فیه التصرف المطلق، ال الملك اإلضافي ال الملك اإلضافي، الملك 
 ولیس �حقیقي، والملك ااإلضافي قد �ملك اإلنسان الدارهم والدنانیر، و�كون ملكه لها إضافی� 

فالمال  ]٣٣نور:[الاُكْم}{َوآُتوُهْم ِمْن َماِل للااَِّ الَِّذي آتَ ، إن الملك إال هللا، -جل وعال-حقیقته هلل 
 ، وما �ملكه الناس مما في أیدیهم إنما هم مؤتمنون -جل وعال-هلل، ملك هذه األموال �لها هلل 

 قة هو هللا، و�ذا منعوا فالمانع حقیقة هو هللا.علیه، و�ذا أعطوا من هذا المال فالمعطي حقی
قال سفیان: مثُل شاهان شاه. شاه مفرد، وشاهان جمع، وطر�قة األعاجم في اإلضافة أنهم 
�قدمون المضاف إلیه على المضاف، هذا شاهان شاه ملك الملوك عندهم، وقاضي القضاة 

ما تعرف؟ ما أنت أ ماذاند العجم؟ ترجمته ع ماترجمته عندهم: ها �ا أبو رضوان؟ قاضي القضاة 
 ؟...أم تقول قاضي القضاة في الیمن �أنك تأهل نفسك 

 :...طالب
 .ضي القضاة ترجمتها: مو�ذان مو�ذ�قولون قا

 :...طالب
 ؟لماذااكتبها! اكتبها! �تبت؟ 
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 :...طالب
 علمه علمه. 

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 �عد الدرس. نعم 

لكن  ،طر�قة العرب مو�ذ مو�ان شاه شاهانعلى المضاف إلیه  األصل إذا قدمنا المضاف على
ومو�ذان  ،هم �قدمون المضاف إلیه على المضاف، �قدمون هذا على هذا فیقولون: شاهان شاه

 مو�ذ، من �اب تقد�م المضاف إلیه على المضاف، هذه طر�قة األعاجم. 
ال ن تسمى ملك األمالك، ال مالك إ�عني م »أغیظ رجل على هللا یوم القیامة وأخبثه«وفي روا�ٍة: 

هللا، وأغیظ وأخنع تعني أحقر وأوضع، وأذل، و�ن رأى في نفسه أنه عظیم أو ُمعظَّم وأصیب 
�العجب والخیالء �سبب ذلك، اآلن الشخص إذا رأى في نفسه ما لیس فیها، وأصا�ه الكبر والزهو 

متشبع �ما لم �عط، والمتشبع في نفسه، من له �صر و�صیرة من الناس ما �خفى علیه أن هذا 
�ما لم �عط �ال�س ثو�ي زور، �ال�س ثو�ي زور، والناس عندهم عقول تمیز ما في حقیقة 
األمر، وما هو ز�ف، فتجد اإلنسان یدخل و �مال�س فاخرة أو �سیارة فاخرة أو �قصر فاخر، ثم 

عرفته �قدر نفسه، إذا جلست معه دقائق عرفت حقیقته، والذي یر�ح اإلنسان وضمیر اإلنسان م
شف ثم �عد ذلك اكتُ  ،وال ُیتِعب هذا، لكن إذا �ان من أهل الدعاوى العر�ضة ،و�حقیقته، ال یتعب

ال،  ،و�صیر في موضعه ،أو في حال، ال ینزل درجة واحدة عند الناس ،أو في مكان ،في موقف
 بقدر ما یرفع نفسه و�طلع �كون قدر سقوطه، �قول: ف

 لنـاظرٍ  تواضع تكن �النجم الح
 
 

   على صـفحات المـاء وهـو رفیـع 
 

 وال تــــك �الــــدخان �علــــو بنفســــه 
 
 

 إلــى طبقــات الجــو وهــو وضــیع 
 
 

 ما �قفِّل هذا؟ 
الكبر والعجب والخیالء من أمراض القلوب، التي جاءت النصوص بذمها، والخشوع والخشیة 

هذا وذاك، وعجب  والتواضع وصف عباد الرحمن، الذین �مشون على األرض هوًنا، وفرٌق بین
 :-رحمه هللا-فاحذره، �قول الناظم 

 والعجب فاحذره إن العجب مجترفٌ 
 
 

 أعمال صاحبه في سیله العرم 
 
 

و�ن �انت هذه من األمور الصعبة على النفوس، و�ذا  ،في سیله العرم، فعلى اإلنسان أن �حرص
، ولذا مما یوصى استحكمت في القلوب صُعب عالجها، صُعب عالجها ،استحكمت في القلوب

�ه طالب العلم أن ید�م النظر في �تاب هللا، وأن �قرأه على الوجه المأمور �ه ففیه العالج، ثم �قرأ 
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في �تب العلماء الراسخین المحققین في هذا الباب، �ابن القیم وابن رجب، وغیرهما ممن له 
 عنا�ة �أمراض القلوب وعالجها.

 :...طالب
 ؟ماذانعم. 
 :...طالب
 : الغیظ أشد من الغضب، أشد.قالوا

 :...طالب
 نعم. 

 :...طالب
 .: النهي عن التسمي �ملك األمالك-رحمه هللا-وفي المسائل: �قول الشیخ 

 تسأل؟ جعلكي ذقاضي قضاة القطر الیماني؟ هذا العن الشو�اني  ألم �قولوارضوان  اأ�
 :...طالب

 . الشو�اني معروف، إمام.نعم 
 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
هو مجتهد ال ینتسب إلى أي مذهب. ابن خز�مة هذا، هذا ابن خز�مة،  ،هو مجتهد على �ل حال

 قالوه في ابن خز�مة، إمام األئمة. 
 : فیه مسائل: -رحمه هللا تعالى-�قول 
 .النهي عن التسمي �ملك األمالك، وفیه النّص، والعلة أنه ال مالك إال هللا :األولى

مثله، أن ما في معناه مثله، مثل قاضي القضاة، ومثل شاهان شاه،  الثانیة: أن ما في معناه 
 ومثل ترجمة قاضي القضاة �من قالوا: مو�ذان مو�ذ مثل ما قلنا، وشاهان شاه مثل ما قال سفیان

 .بن عیینة
التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه، التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه، مع القطع  :من المسائل الثالثة 

وترجم له في هذا الكتاب الذي  ،تفطن لهذا -رحمة هللا علیه-لم �قصد معناه، الشیخ �أن القلب 
الهدف منه تخلیص التوحید، وتنقیته، وتحقیقه، وتصفیته، من شوائب الشرك والبدع، قد �قول 
قائل: ما عالقة مثل هذه األلفاظ �كتاب التوحید أو �التوحید؟ ملك األمالك، السبب في منعه أنه 

إال هللا، فالتسمي �ه منازعة هلل، ومشار�ة هلل، وهذه حقیقة الشرك، �غض النظر هل  ال مالك
، وال �قصد منه ما من أجله ترجم اأو �كون الهدف منه واضحً  ،�صل إلى أكبر أو أصغر أو �ذا

الشیخ بهذه الترجمة، وأورد هذه النصوص، ولذلك قال: التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه، مع القطع 
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لب لم �قصد معناه؛ ألن من اهتم لشيء واعتنى �ه، وصار الهدف عنده تحقیق هذا �أن الق
 .على ما یهدف إلیه ، �لٌّ األمر، تجده یدور حوله

د لما تقرأ في �تاب السیرة مختصر السیرة له، أكثر هذه األبواب موجود  ة في الشیخ اإلمام المجدِّ
، لماذا؟ ألن التوحید وتحقیق -والسالمعلیه الصالة -كتاب السیرة مستنبطة من سیرة النبي 

ده التوحید هاجس عند الشیخ، شیخ اإلسالم واهتمامه �العقائد وتصفیتها، والرد على المناوئین تج
رة أو جد ما یهدف إلیه الشیخ مرموًزا إلیه �إشاتیبحث في مسألة فقهیة مثًال، ثم في ثنا�ا الجواب 

إذا  نتاجه، تجد أثر الهم الذي �حمله في نتاجه، الواعظ�استطراد، و�ل إنساٍن هّمه تجد أثره في إ
أّلف في التفسیر ظهر أثر الوعظ، المهتم �العقائد إذا أّلف في التفسیر ظهر ذلك في تفسیره، 
اللغوي إذا أّلف في التفسیر ظهر أثر ذلك في تفسیره، ولذلكم تجدون �تب التفاسیر مشارب، 

تفسیر أبي حیان مثًال، �عض �تب التفسیر تجد فیها �عض �تب التفسیر تتعلم النحو منها، �
 . العقائد الموافقة والمخالفة، تجد أصول البدع ومسائل االبتداع، تجدها فیه مثل الرازي مثالً 

تقرأ المسائل العقد�ة لألشاعرة والجبر�ة في تفسیر الرازي أوضح مما ُ�تب في الكتب  
ا أكثر �سطً رطبي مثًال في المسائل الفقهیة مما هو ، وتقرأ في تفسیر القاالمتخصصة، وأكثر �سطً 
 .واهتمامه، �ظهر أثر هذا االهتمام في اإلنتاج منه في �تب الفقه، �لٌّ 

، ا�بیرً  ا�ختلف اختالفً  ،الحافظ ابن �ثیر َنَفسه في تفسیره مثل القرطبي أو أبي حیان أو؟ ال 
ومن  ،صحیح أنه تنّبه ألمور ،جودةتجد مسائل االعتزال مو  ،الزمخشري وهو من أئمة المعتزلة

ه أجل أال ُیهجر الكتاب �حث مسائل االعتزال بنوع خفاء، بنوع خفاء، مما جعل من أراد الرد علی
ال في هذا الباب �ستخرج هذه المسائل �ما قال �المناقیش، �المناقیش، استخرجوها وردوا علیه، و�

 ،یل فیها، أما الزمخشري ففیه نوع خفاءو�بحث المسائل �استفاضة، و�ط ،الرازي واضح مكشوفف
والردود علیه �ثیرة، في الحواشي وغیرها، �تب متخصصة في الرد و�شف اعتزالیات الزمخشري، 

 ىمن أفضل ما ُ�تب على تفسیر الزمخشري حاشیة الطیبي، ُطبعت في ستة عشر مجلًدا عل
ا واشٍ حاشیة لإلسكندري، ح هحاشیة البن الُمنیَّر وفی هالزمخشري، وفی  .�ثیرة جد�

 وهذه الكتب التي �تب لها القبول في مذاهبها اعتنى بها أهل العلم في الحواشي والردود؛ ألن 
انتشارها �خشى منه على المتعلمین، البیضاوي أكثر من مائة وعشر�ن حاشیة علیه، تفسیر 

اشي البیضاوي، على صغره، في مجلدین هو، وأكثر من مائة وعشر�ن حاشیة، و�عض الحو 
 .اوصلت إلى ثالثین مجلدً 

ب؟ و�تب التراجم مملوءة �من لقب بهذه األلقا ،التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه، لماذا تفطن الشیخ
  .لماذا تفطن الشیخ؟ الهتمامه بهذا الشأن

: الثالثة: �عني من المسائل، التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه؛ ألنه قد ُ�قرأ هذا -رحمه هللا-�قول  
ن ِقِبل ناٍس ُتتداول عندهم هذه األلفاظ فیستغرب من �ون الشیخ �صل اهتمامه إلى هذا الباب م
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ال سیما وأن  ،الحد في إنكار هذه األلفاظ، والسبب قد ال �كون القلب �قصد معاني هذه األلفاظ
األلفاظ األسماء واأللقاب إذا تداولتها األلسنة والكتها نسیت السبب الذي من أجلها ُسمِّي 

شيء من مظاهر الُحسن،  هعالم، �األعالم، فتجد من ُ�سمَّى �اسم �الحسن مثًال، وما فیكاأل
لماذا؟ ألنه تداولوه والكوه ولم �ستحضروا هذا عند التسمیة، وقل مثل هذا �ر�م ومثل األسماء 

َعلَّل و�ن ، ولذا قالوا: األسماء ال ُتَعلَّل، األسماء ال تُ اكلها، قد �كون من أ�خل الناس �سمونه �ر�مً 
�الم ال معنى له، لكن هناك أسماء سمي في األصل معللة، ما أحد بیتكلم  كانت في األصل،
ما  افي المتأخر�ن، تجده �سمي اسمً  ،وفي الباد�ة ،لبتة، وهذا �ثیر في الجاهلیةأبها ال معاني لها 

 .ي من أجله�عطي له أي �ال، فمع الوقت وتداول االسم، وتلو�ه األلسنة ُینسى السبب الذ
ولذا قال الشیخ: مع القطع �أن القلب لم �قصد معناه، مع القطع و�ال قد یوجد من �قصد هذه  

الة المعاني و�تسمى �ملك األمالك ال سیما إذا انقطع االسم ثم ابتدأه، انقطع االسم مدة بین الو 
لب أنه ال �قصد والملوك، ثم تجدد، هذا في الغالب أنه �قصد المعنى، وأما مع التوارث فالغا

 .معناه
 .وسلم اللهم صلِّ  
 -جالل هللا، التفطن أن هذا إلجالل إل-سبحانه وتعالى-الرا�عة: التفطن أن هذا إلجالل هللا  

 .لئال �شار�ه أحد في خصائصه ؛، وحما�ة جنا�ه، وصیانة عظمته-سبحانه وتعالى
 .�هللا أعلم 
 أجمعین. وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 
 


